Træningsweekend 12.-13. august 2017
Bilen og campingvognen er pakket. Bagagen er tøj til al slags vejr, hunde og hundemad. Mad og
drikke til os selv behøver vi ikke tænke på, dér hvor vi skal hen, er det all-inclusive.
Og målet er Gelsted på Fyn, hvor Annette og Jørgen har kaldt til træningsweekend for flattere.
Lejrchefen (aka Jørgen) stod parat på pladsen, for at anvise og hjælpe til med at få telte og
campingvogne på plads.
Aftensmad-klokken var sat til 19 – det blev lidt senere, men hvad gjorde det? Snakken gik lystigt
om den fælles interesse – flatcoated retrieveren.
Lørdag startede træningen, deltagerne var delt ind på tre hold: Begynder, Brugsprøve og
Åben/Vinder.
Instruktør for begynderne var Carina Hesselager (og lille Victoria), Brugsprøve-holdet Per
Rethmeier og Åben/Vinder hundene var lagt i hænderne på Fin Mikkelsen og Lars Guldhammer.
Undertegnede var sat på Åben/Vinder-holdet og ægtefællen (John) på begynder.
Åben/Vinder blev delt i to grupper og der blev både trænet lydighed, brugt plates, flyvende
tallerkner, bolde (uha det var ikke nemt..) og i terrænet, var der et fint oplæg med vand,
tilbagesendinger, dirigeringer og markeringer. Utroligt hvad man kan bruge en eng med lidt
bevoksning til. Vi fik også mange gode tips til, hvordan vi videre kunne udnytte samme areal.
Da jeg ikke til daglig træner retriever-træning, men træner i DcH (Danmarks Civile
Hundeførerforening), er det næsten som at lære et nyt sprog udover et andet program. Men hvor
er det dejligt at opleve sin hund arbejde med dét, den er avlet til. Den finder et ekstra gear, og det
er et helt andet plan, vi skal træne lydigheden på.
Søndag havde Fin og Lars arrangeret en ”tramp” (igen et nyt ord) afsluttet med et søg. Og for min
hund, Piper, er det lidt en udfordring at arbejde med andre hunde om samme opgave (det er
”træls”, når andre får lov at hente dummyer også). Ro på post og selvkontrol kommer op i en hel
anden liga, end vi er vant til.
Begynder-klassen, Carina’s mantra var ”Ro på post”. Der er ingen tvivl om, at det er en vigtig
grundlæring. Også for John’s hund Cardhu, var det en udfordring at holde sig i ro. Der blev kastet
med forskellige slags dummyer, i varierende afstand fra hund og fører. Nogle gange blev de hentet
af hunden, andre gange skulle føreren selv hente den.
Når hunden henter dummyen, skal man tænke på, at tage mod hunden – og ikke være fokuseret
på dummyen. Der skal skabes ro omkring afleveringen.
Træningen skal sættes op i et positivt miljø. Hundene må ikke stresse op, og træningen skal
tilrettelægges så hundene ikke laver fejl, og vi undgår skæld-ud. Skæld ud, når hunden har en
dummy i munden, er strengt forbudt.
Afslutningsvis fik holdet intro til nærsøg, tilbagesendinger, markeringer og søndagen sluttede også
for begynder-hundene med et lille tramp.
Vi har begge haft en forrygende weekend. Læringen er fokus på Ro på post, Ro på afleveringerne
og at al træning skal være positiv, så både hund og fører går glade fra træningen. Såh mon ikke vi
på et tidspunkt får tilmeldt Piper og Cardhu til en brugsprøve?

Lørdag eftermiddag var der to interessante indlæg. Christian Brix Søndergaard fortalte os om
hundens anatomi, og hvorfor det er vigtigt, at hunden er bygget rigtigt. Korrekt længde af ryg, lænd
og lemmer samt korrekte vinkler er vigtige for, at hunden kan holde til mange års arbejde.
Marianne Kyhn vejledte os med sikker hånd i soignering af flatteren. Så vi glæder os over, at vores
hunde fremover ikke skal ligne en karikatur af Prins Valiant.
Tak til alle instruktørerne – dejligt I gider stille op og give jeres viden videre. Tak til deltagere for
hyggeligt selskab, der har været en fantastisk stemning hele weekenden med mange gode snakke.
Dejligt at opleve, at der altid var nogen, der sprang til, når der skulle hjælpes med praktiske
opgaver (madlavning, oprydning osv).
Til slut vil vi gerne takke Annette og Jørgen, for det kæmpe arbejde I gør med at planlægge og
arrangere en sådan weekend.
Tak for denne gang. Vi har sat kryds i kalenderen til næste års arrangement d. 11.-12. august. Vi
kan varmt anbefale andre at deltage – ved du ikke så meget om retriever-træning, er weekenden
en kærkommen anledning til at blive klogere på din hund, og hvad den er skabt til.
Vel hjemkommet er der i hvert fald Ro på post her.
Anne Daugaard

